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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Rapporter och studier belyser utvecklingsbehovet inom hälso- och sjukvården 

avseende salutogena förhållningssätt. Få systematiska hälsofrämjande 

arbetsmetoder existerar samt att ett helhetsperspektiv där den enskilde patientens 

resurser tillgodoses, bör vara centralt. Denna studie avser att skapa ökad kunskap 

om hur arbetet med patientens resurser ser ut. 

Syfte: Syftet var att undersöka hur specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård 

identifierar, värderar och använder sig av resurser hos patienter med psykisk 

ohälsa. 

Metod: Kvalitativ design valdes för att ge svar på syftet. Datainsamlingsmetoden var 

intervju där sex specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård deltog. 

Forskningsfrågorna besvarades via frågor av öppen karaktär. Datamaterialet 

analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys, induktiv ansats. 

Resultat:  Informanterna beskrev att patientens resurser identifierades i alliansskapande 

möten, kartläggande samtal samt motiverande samtal. Vad informanterna 

värderade som resurser resulterade i kategorierna interna respektive externa 

resurser. Exempel på betydelsefulla resurser är att ha ett socialt nätverk, att ha 

insikt över sin situation samt motivation att göra förändringar i sin tillvaro. Att 

formulera resursdiagnoser och att interagera dem med åtgärderna i 

omvårdnadsplanen, beskrevs som ett effektivt verktyg för att förvalta patientens 

resurser. Samtliga informanter upplevde påtagliga förbättringsområden avseende 

resurshanteringen, till exempel saknades ett gemensamt språk angående hur 

resurser skall tillvaratas, arbetet upplevdes alltför probleminriktat samt önskades 

ett processmässigt tankesätt istället för att endast det akuta åtgärdas. 

Diskussion:  Studiens resultat diskuterades gentemot Antonovskys salutogena perspektiv, 

vilken understryker vikten av att se det friska hos patienten och vilka resurser som 

bidrar till hälsa. Flera studier lyfter fram att det salutogena perspektivet och 

begreppet KASAM kan användas i praktiken samt ha betydelse i 

återhämningsprocessen mot psykisk hälsa. 

Nyckelord:   Hälsofrämjande vård, psykiatrisjuksköterskor, psykiatrisk omvårdnad, resurser, 

vårdplan. 

  



 

Abstract  
 

Background:  Studies show a need for development in mental health service for salutogenic 

approaches. Few systematic health promoting activities exist and a holistic 

perspective, where the patient’s individual resources are catered, should be the 

focus. This study intends to provide a better knowledge of how the work with the 

patient’s resources look like. 

Aim:  The aim of this study was to examine how psychiatric nurses identify, value and 

use the resources of patients with mental illness. 

Method:  A qualitative design was chosen. The data collection was done by interviews, in 

which six psychiatric nurses participated. Open-ended questions were used to 

answer the research questions. Data was analyzed according to qualitative content 

analysis, using an inductive approach. 

Results:   The participants described that the patient’s resources were identified in sessions 

where the emphasis was laid on building a therapeutic alliance, information 

gathering and motivational interviewing. The resources that the participants 

valued resulted in two categories, internal versus external resources. To have a 

social network, to have awareness of one’s situation and motivation to change 

were all examples of meaningful resources according to the participants. To 

formulate resource diagnosis and to integrate these with the interventions in the 

care plan were described as effective tools in order to look after the patients’ 

resources. All participants experienced significant improvements in terms of 

managing their resources. For instance, there was no agreed understanding of how 

to utilize resources, the work was perceived as too problem focused and a 

preference for a more process focused way of thinking was expressed. 

Discussion:  The study’s results were discussed against Antonovsky’s salutogenic         

perspective, which emphasises the importance of viewing the healthy aspects in 

patients as well as the factors that contributes to good health. Many studies 

highlight that the salutogenic perspective and KASAM can be applied in practice 

and is useful for the recovery process in mental health. 

Key words:  Care plan, health promotion, mental health nurses, psychiatric nursing, resources. 

 

  



 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING 1 

2 BAKGRUND 1 

2.1 Hälsa och hälsofrämjande vård 1 

2.2 Psykisk hälsa 2 

2.3 Mötet mellan sjuksköterska och patient 3 

2.3.1 Attityder 4 

2.4 Patienters förväntningar på sjuksköterskan 4 

2.4.1 Bekräfta patienten 4 

2.4.2 Delaktighet 5 

2.4.3 Att inge hopp och se möjligheter 5 

2.5 Att återgå till hälsa 6 

2.5.1 Acceptans och förståelse 6 

2.5.2 Copingstrategier 6 

3 PROBLEMFORMULERING 7 

4 SYFTE 7 

5 FORSKNINGSFRÅGOR 8 

6 TEORETISK REFERENSRAM 8 

6.1 Antonovskys salutogena perspektiv 8 

6.1.1 Känsla av sammanhang (KASAM) 9 

7 METOD 9 

7.1 Design 9 

7.2 Urval 10 

7.3 Datainsamling 10 

7.4 Dataanalys 10 

8 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDE 11 

9 RESULTAT 11 

9.1 Resursidentifikation 11 

9.1.1 Alliansskapande möten 11 

9.1.1.1 Att förstå patienten 12 

9.1.1.2 Bekräftelse och delaktighet 12 

9.1.1.3 En upprättad allians 13 

9.1.1.4 Resurser synliggörs 13 

9.1.2 Kartläggande samtal 14 

9.1.2.1 Samtal med öppna frågor 14 



 

9.1.2.2 Omvårdnadsanamnes 15 

9.1.2.3 Kollegiala samtal 16 

9.1.2.4 Närstående 16 

9.1.3 Motiverande samtal 17 

9.1.3.1 Att finna patientens inre drivkraft 17 

9.1.3.2 Bena ut problem och finn resurser 17 

9.1.3.3 Hitta lusten och vårda förmågorna 18 

9.2 Resursvärdering 18 

9.2.1 Interna resurser 20 

9.2.1.1 Självkännedom 20 

9.2.1.2 Insikt 20 

9.2.1.3 Motivation 20 

9.2.1.4 Struktur 21 

9.2.1.5 Talanger 21 

9.2.1.6 Mellanmänskliga relationer 21 

9.2.2 Externa resurser 21 

9.2.2.1 Nätverk 21 

9.2.2.2 Sysselsättning 22 

9.2.2.3 Hjälpinsatser 22 

9.2.3 Den starkaste resursen 22 

9.3 Resursanvändning 23 

9.3.1 Resursdiagnostik 23 

9.3.1.1 Omvårdnadsaktiviteter 24 

9.3.2 Resursförvaltning 25 

9.3.2.1 Samtal utifrån interna resurser 25 

9.3.2.2 Krisplanen 25 

9.3.2.3 Närstående 25 

9.3.2.4 Återkomsten till livet 26 

9.3.3 Utvecklingsbehov 27 

9.3.3.1 Bristande omvårdnadsdiagnostik 27 

9.3.3.2 Ett gemensamt språk är nödvändigt 27 

9.3.3.3 Behov utav strukturerad intervju 28 

10 DISKUSSION 29 

10.1 Metoddiskussion 29 

10.1.1 Kvalitativ innehållsanalys 29 



 

10.1.2 Ett öppet förhållningssätt 29 

10.1.3 Förförståelse 29 

10.1.4 Tillförlitlighet 30 

10.2 Resultatdiskussion 30 

10.2.1 Resursidentifikation 30 

10.2.2 Resursvärdering 31 

10.2.3 Resursanvändning 32 

11 SLUTSATS 33 

12 REFERENSER 34 

BILAGA 1, BREV TILL VERKSAMHETSCHEF 36 

BILAGA 2, FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I STUDIE 37 

 



1(37) 

 

1 Inledning 

Psykisk ohälsa är ett av de stora folkhälsoproblemen, enligt Statens Folkhälsoinstitut. Sambandet 

mellan stress och psykisk ohälsa är välkänt och beskrivs i flera utredningar, bland annat Statistiska 

Centralbyråns regelbundna undersökningar av levnadsförhållandena i Sverige. Det är av stor vikt att 

psykiatrin är redo att möta befolkningens behov vid psykisk ohälsa och kunna erbjuda en 

individanpassad, högspecialiserad och hälsofrämjande vård. Men hur ser det ut i dagsläget? 

 Under de år som jag har varit verksam som sjuksköterska har det noterats att psykiatrin inte alltid 

svarat upp på de punkterna. Vikten av att kartlägga och ta vara på de resurser, det vill säga frisk- 

och skyddsfaktorer, som finns hos och i patientens närhet, är sedan länge en allmänt erkänd vetskap. 

Trots detta riktas den största uppmärksamheten mot medicinska diagnoser och psykiatriska symtom, 

vilket kan leda till stigmatisering. På egen hand och tillsammans med kollegor har jag reflekterat 

och diskuterat om hur psykiatrin kan utvecklas samt vikten av att flytta fokus till en vård som lägger 

ökade resurser på hälsofrämjande insatser, dels för att stärka individen och dels för att förebygga 

återinsjuknanden. 

 Denna uppsats syftar till att undersöka hur specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård 

identifierar, värderar och använder sig av resurser hos patienter, för att tydliggöra och skapa en 

fördjupad kunskap inom området.  

 

 

2 Bakgrund 

2.1 Hälsa och hälsofrämjande vård 

Hälso- och sjukvårdslagens mål är att vården skall tillhandahålla ”en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen” (HSL, SFS 1982:763, 2 §). Alla människors lika värde och den 

enskilda individens värdighet skall respekteras (a.a.). Världshälsoorganisationens (2011) definition 

av hälsa lyder enligt följande: 

 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart 

frånvaro av och sjukdom eller svaghet.”  

  

År 2000 fick Nationella folkhälsokommittén (SOU 2000:91) uppdraget av Sveriges regering att 

utarbeta nationella folkhälsomål samt strategier hur de skall uppnås. Experter och forskare har 

utifrån vetenskaplig grund fastställt 18 mål, varav målområde nr 15 fokuserar på en mer 

hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Det belyses att det skall vara en självklarhet att hela hälso- och 

sjukvårdens insatser skall vara hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. För att utveckling skall 
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ske måste vården se hela människan och dennes livsvillkor och inte endast uppmärksamma 

sjukdomarna. Ett hälsoorienterat förhållningssätt skall användas vid varje vårdtillfälle, genom att 

stödja patienten i att behålla och stärka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet samt det 

friska hos individen. Kunskapen om sambandet mellan kropp och psyke och om hur detta påverkar 

olika sjukdomstillstånd bör få större inflytande på vårdarbetet. För att hälso- och sjukvården skall 

arbeta hälsoorienterat krävs en förskjutning av vilken kunskap som är nödvändig. De komplexa 

sambanden som finns om människors egenupplevda hälsa är ett område, som vården behöver 

fördjupa sina kunskaper inom. Att skapa positiva synergieffekter, innebär att en bättre egenupplevd 

hälsa minskar risken för ohälsa. För att förstå sambandet mellan psykisk- och fysisk ohälsa har 

denna kunskap en särskild betydelse. Det är även vetenskapligt förankrat angående vikten av det 

sociala nätverket, för att bevara hälsa eller tillfriskna efter sjukdom. Det finns brister hos personalen 

inom hälso- och sjukvården om hur man bemöter människor med olika funktionsnedsättningar. 

Denna ovana att bedöma personer med till exempel psykiska funktionshinder medför risk för att 

sjukdomar inte upptäcks i tid. Personalen behöver få ökad kunskap om hur man sätter sig in i 

patientens livsvärld, för att kunna ta del av dennes erfarenhet och kunskap. Detta är en förutsättning 

för att hälso- och sjukvården skall kunna uppfylla sin roll i att arbeta hälsofrämjande (a.a.). 

 Nationella folkhälsokommittén tar även upp i sin rapport vikten av det professionella bemötandet 

för att de människor som vårdas skall känna sig trygga och lyssnade till. Ett annat viktigt område är 

att preventiva insatser skall bli en naturlig del i vårdkedjan. Metodutvecklingen för 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande vård behöver vidareutvecklas. I västvärlden görs årligen 

stora investeringar för att utveckla nya läkemedel kring livsstilsrelaterade hälsoproblem. Detta har 

lett till att de icke medicinska behandlingar och modern metodutveckling blivit lidande. Varje möte 

mellan patient och vård beskrivs som underutnyttjat angående preventiva metoder för att förebygga 

livsstilsrelaterade problem (a.a.). Inom psykiatrin är det fortfarande brist på systematiska 

hälsofrämjande aktiviteter och åtgärder, som belyser flera aspekter av hälsa. Det behövs ytterligare 

förbättringar på detta område (Heberts & Eriksson, 1995; Pavis, Secker, Cunningham-Burley & 

Masters, 1998; Svedberg, Jormfeldt, Fridlund & Arvidsson, 2004).  

 

2.2 Psykisk hälsa 

Vårdvetenskapens viktigaste mål är enligt Svedberg, Jormfeldt och Arvidsson (2003) att främja den 

subjektiva upplevelsen av hälsa. De lyfter fram att de hälsofrämjande insatser som 

psykiatrisjuksköterskor utför skall syfta till att skapa möten där patienten blir bekräftad både 

existentiellt och individuellt på ett värdigt sätt.  

 I arbetet med att främja psykisk hälsa är det nödvändigt att förstå att individuella psykiska 

problem hänger samman med olika yttre omständigheter, till exempel händelser som inträffat, 
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levnadsförhållanden och sociala förändringar. Ett tvåsidigt perspektiv, om hur individ och samhälle 

påverkar varandra, ger en större förståelse. Perspektivet hjälper till att fokus inte enbart riktas mot 

omedelbara problem och utmaningar som existerar (Hummelvoll, 2004). 

 

2.3 Mötet mellan sjuksköterska och patient 

Ida Jean Orlandos (1990) interaktionsteori bygger på det unika mötet mellan sjuksköterska och 

patient. Det är i detta möte som sjuksköterskan får den direkta informationen om vad patienten har 

för psykiska eller fysiska behov för att kunna återfå hälsa. En följsam relation mellan sjuksköterska 

och patient är en förutsättning för att dessa behov skall kunna förmedlas. En dynamisk relation 

uppstår när sjuksköterskan, på ett professionellt sätt, i både ord och handling visar sin avsikt att 

hjälpa patienten.  Innan sjuksköterskan visat sina intentioner kan endast patienten anta hur vården 

kan se ut. När en fungerande allians är upprättad kan patienten oförbehållsamt berätta om sina 

upplever, erfarenheter och vad som skapar psykiskt och/eller fysiskt lidande. Patientens 

kommunikation är både verbal och icke verbal och det är av vikt att sjuksköterskan noggrant 

observerar och uppfattar det patienten kommunicerar. I observationen används alla de fem sinnena 

vaksamt för att få en tydlig helhetsbild. Det är denna erfarenhet som sjuksköterskan har med sig när 

omvårdnadsplanen utformas tillsammans med patienten (a.a.).  

 Orlando (1990) poängterar att varje enskild patient är unik och skall få vara delaktig i sin vård. 

Fokus behöver flyttas från den medicinska diagnosen och tillhörande automatiska handlingar. 

Omvårdnadsåtgärderna skall vara anpassade till patientens omedelbara behov samt utifrån 

resurserna (a.a.). 

Patienter som vårdats för psykisk ohälsa har identifierat respekt som avgörande för att skapa en 

god behandlarrelation till sjuksköterskan (Svedberg et al., 2003; Goodwin & Happell, 2006). 

Förekomsten av respekt hjälper till att övervinna bristfällig kommunikation och den upplevda 

maktskillnaden mellan patient och sjukvårdspersonal. Många av patienterna beskriver att respekt 

hade positiva effekter för självförtroendet och välbefinnandet. När en respektfull relation existerar, 

kan patienten känna sig involverad i sin vård och samarbetet med sjuksköterskan kan fortsätta att 

utvecklas. Detta samarbete påverkas i hög grad av de attityder som sjuksköterskan har (Goodwin & 

Happell, 2006). Patienter uppgav att för att de skall uppleva känslor av värdighet, skall 

sjuksköterskan visa dem respekt och lita på deras förmåga att ta beslut i den hälsofrämjande 

processen (Svedberg et al., 2003). 
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2.3.1 Attityder 

Stigmatisering och diskriminering har identifierats som betydande hinder för integration av 

personer med psykisk ohälsa i samhället (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Jämförelser har 

gjorts mellan sjukvårdspersonal inom psykiatrisk vård och allmänheten avseende attityder gentemot 

personer med psykisk ohälsa. Studier visar att personalen var mindre optimistisk angående prognos 

och även mindre positiva om det sannolikt långsiktiga resultatet för människor som fått diagnoserna 

schizofreni och depression (Hugo, 2001; Jorm, Korten, Jacomb, Christensen & Henderson, 1999). 

Sjukvårdspersonalen ansåg att personer med schizofreni inte skulle visa någon förbättring eller bli 

sämre om de inte fick professionell hjälp. Även personer med depression bedömdes behöva 

professionell hjälp för att uppleva fullständig återhämtning och vara utan ytterligare problem. I 

jämförelse mellan schizofreni och depression var alla yrkesgrupper signifikant mer optimistiska 

angående prognosen för personer med depression med eller utan professionell hjälp. Bland de olika 

professionella yrkesgrupperna var psykiatrisjuksköterskor de som generellt sett var mest 

optimistiska avseende återfrisknandet (Hugo, 2001). Jämförelser har gjorts mellan sjuksköterskor 

inom psykiatrisk vård och sjuksköterskor inom somatisk vård. Resultatet visade att sjuksköterskor 

inom somatisk vård rapporterade i högre grad mer negativa attityder när det gäller personer med 

schizofreni som mer farliga och oförutsägbara (Björkman et al., 2008). 

Personer som återfrisknat från psykisk ohälsa har berättat att det är av stor vikt att de 

professionella inom psykiatrin är medvetna om sina attityder och att de i bemötandet har som 

utgångspunkt att de arbetar med människor och inte diagnoser (Skärsäter, Dencker, Bergbom, 

Häggström & Fridlund, 2003; Welsch Jensen & Wadkins, 2007). Antonovsky (2005) poängterar 

betydelsen av att se hela individens livssituation, istället för att endast se den akuta medicinska 

situationen. 

 

2.4 Patienters förväntningar på sjuksköterskan  

2.4.1  Bekräfta patienten 

Patienter belyser vikten av sjuksköterskans förmåga att visa empati. Denna förmåga visas genom att 

uppmuntra till delaktighet, påvisa förståelse och acceptans. Att bekräfta individens känslor och 

smärta, beskrivs som en av sjuksköterskans mest betydelsefulla uppgifter. Detta ger patienten 

känslan av att det finns någon annan som förstår (Goodwin & Happell, 2006; Skärsäter et al., 2003). 

Att vara närvarande och upprätthålla ett lugnt förhållningssätt ses signifikant som terapeutiskt 

effektivt (Goodwin & Happell, 2006). I Svedberg, Jormfeldt & Arvidssons (2003) studie beskriver 

patienter liknade upplevelser. Där poängteras sjuksköterskans förmåga att vara engagerad, ta sig tid 

och att lyssna på ett uppmärksamt sätt. Brist på engagemang upplevdes när sjuksköterskan inte var 
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riktigt närvarande, som till exempel när medicin lämnades över utan att tala med patienten. Ett 

bristande engagemang beskrevs kunna leda till känsla av hopplöshet. Till skillnad från när patienter 

blir bekräftade och får stöd i sin situation och då kan känna sig mer som vanligt (a.a.). 

 

2.4.2  Delaktighet 

Många patienter upplevde att sjuksköterskor generellt var negativa till att involvera dem i 

vårdplaneringen, samt att de endast blev sedda som passiva vårdmottagare (Svedberg et al., 2003; 

Goodwin & Happell, 2006). När tron på patientens potential inte tillgodoses, kan det leda till att 

patienten förlorar kontrollen i vårdsituationen och känner sig oförmögen att förbättra sin hälsa 

(Svedberg et al., 2003). Då blir inte heller patienten respekterad avseende sin självkännedom. Det 

innebär att jagets integritet kränks, när en annan individ säger sig veta vad som är bäst för en annan 

(Thorsén, 2010). För att undvika detta scenario, lyfte patienter fram betydelsen av uppmuntran från 

sjuksköterskan. Detta kan ske genom att visa tilltro för patientens förmåga att delta i vårdprocessen. 

Samarbetet skulle kunna underlättas om sjuksköterskor var mer lyhörda och mer villiga att 

diskutera alternativa behandlingar, som komplement till medicineringen. Till exempel att lära ut hur 

man blir medveten om stressfaktorer och ge kunskap om hur man tar hand om sig själv (Goodwin & 

Happell, 2006). Patienter beskrev att ökat självbestämmande och ansvar över sin återhämtning gav 

inre styrka. Detta ledde även till att de blev mer säkra i att ta beslut, göra val och att sätta gränser 

gentemot sig själva och andra (Skärsäter et al., 2003).  

 

2.4.3  Att inge hopp och se möjligheter 

Att få hoppas, att se nya möjligheter, att få sina goda egenskaper uppmärksammade, att få kunskap 

och att bli bekräftad, detta är de fem beskrivande kategorier som fastställdes efter att patienter blivit 

tillfrågade om vad de förväntade sig från sjuksköterskan avseende hälsofrämjande arbete. 

Patienterna upplevde hopp när sjuksköterskan gav dem inspiration, uppmuntran och fokus riktades 

mot möjligheter. Till skillnad ifrån när sjuksköterskan endast fokuserade på sjukdomen, vilket 

kunde ge patienten känslor av förtvivlan och misströstan (Svedberg et al., 2003). 

 Patienter berättade att de önskade få vägledning och hjälp att vända sina tankar till någonting 

positivt, samt att få hjälp att bli medveten om gamla levnadsmönster och sedan bryta sig fri från 

dem. De lyfte även fram vikten av att sjuksköterskan såg det friska hos dem och ägnade 

uppmärksamhet åt deras resurser och goda egenskaper. Under tiden detta arbete sker behöver 

patienterna få ökad information och kunskap om sin psykiska ohälsa för att skapa en förståelse och 

sedan bli kompetent att hantera sina symtom (Svedberg et al., 2003). Patienter påtalade även 

betydelsen av att bli tillfrågade om vad de önskar att sysselsätta sig med i framtiden samt få hjälp att 
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komma igång med detta. Denna uppmuntran leder till minskad risk för stigmatisering och förbättrad 

psykisk hälsa (Welsch Jensen & Wadkins, 2007). 

 

2.5 Att återgå till hälsa 

2.5.1  Acceptans och förståelse 

Welsch Jensen och Wadkins (2007) har i sin studie intervjuat personer som återhämtat sig från 

psykisk ohälsa. Tjugo intervjuer utfördes och varje individ beskrev sina erfarenheter av psykisk 

sjukdom. Gemensamma teman uppenbarades angående deras steg i återhämtningsprocessen: finna 

acceptans och förståelse av sin psykiska ohälsa, omdefiniera sin identitet och förhindra återfall, att 

hitta en väg att förespråka minskad stigmatisering och att hjälpa andra och slutligen hinder för 

återhämtning. 

 Det första steget i att finna acceptans av sin psykiska ohälsa var att förstå och se att man inte var 

ensam om problemen. Genom att delta i grupper, träffade de andra som hade liknande erfarenhet. 

Då såg de att andra människor hade gått vidare i sina liv och blev inspirerade av deras framgång och 

utveckling. Detta skapade hopp om tillfrisknande. Att vara tillsammans med andra gav dem även 

perspektiv på sina liv samt stärkte självförtroendet (Skärsäter et al., 2003; Welsch Jensen & 

Wadkins, 2007). De kände också att det var viktigt att komma utanför hemmet regelbundet och ha 

en meningsfull sysselsättning (Skärsäter et al., 2003). Nästa steg angående acceptans och förståelse 

var att lära sig att ta beslut som syftar till att förbättra hälsan samt kunna be om hjälp för att komma 

framåt med återhämtningen. Gemensamt för att nå fördjupad acceptans och förståelse var att få 

utbildning om sin psykiska ohälsa, till exempel avseende diagnos, behandlingsalternativ, 

tillgängliga tjänster, medicineringens effekter och biverkningar, samt realistiska förväntningar 

under återhämtningen (Welsch Jensen & Wadkins, 2007). 

 

2.5.2  Copingstrategier 

Inom sjukvården ställs ofta frågan: – Vad orsakade att denna person drabbades av en viss sjukdom? 

Detta är en fråga som kommer naturligt och förefaller självklar, men för att skapa en större 

förståelse är även följande frågeställning minst lika viktig. – Vilka faktorer bidrar till att personen 

kan upprätthålla hälsa och skapar rörelse mot den friska polen? Svaret på denna fråga berättar om 

individens copingresurser och vilka copingstrategier som används. När denna kunskap sedan 

används inom till exempel den psykiatriska vården ges verktyg till att aktivt arbeta för och stödja 

patienten i att skapa och bibehålla god hälsa (Antonovsky, 2005). 

 Intervjuer har gjorts med tidigare patienter angående processen att lära sig hantera och gå vidare 

efter psykisk ohälsa och tre faktorer lyftes fram: att ha personliga strategier, att genomgå en 
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personlig utveckling samt att bli självständig (Skärsäter et al., 2003). Individuella strategier 

användes med syfte att lindra sjukdomssymtom och främja hälsa. Exempel på strategier som valdes 

var träning, massage, positiv bekräftelse, musik, läsning och målning. En annan viktig strategi var 

att samtala med vänner eller professionell sjukvårdspersonal. Samtliga metoder upplevdes effektiva 

för att öka välmåendet och under processen hjälpte det även dem att hitta nya resurser inom sig 

själva (Skärsäter et al., 2003; Welsch Jensen & Wadkins, 2007). I återhämtningsprocessen beskriver 

patienter hur de förändrat sin självbild. Under arbetet att bli frisk från psykisk ohälsa, till exempel 

depression, så har patienterna lärt sig att bli mer observanta på vad som är positivt och negativt för 

dem. Återhämtningsarbetet ledde till att de kunde uppmärksamma och sedan förkasta gamla 

attityder och invanda roller, för att hitta nya sätt att använda sina resurser och hantera det dagliga 

livet. Denna förändring av attityder gav en känsla av ökad självkontroll. Patienter berättade att de 

upplevde inre styrka och ökad självständighet efter det att de tagit ansvar för sin egen återhämtning 

(Skärsäter et al., 2003).  

 

 

3 Problemformulering 

Tidigare forskning inom vårdvetenskapen avseende hälsofrämjande vård beskriver likt det som 

bakgrunden belyser, det vill säga vikten av att bekräfta patienten, öka patientens delaktighet samt att 

inge hopp. Acceptans, förståelse och att inneha effektiva copingstrategier bedöms som effektiva 

beståndsdelar under återhämtningsprocessen. För individer som har någon form av psykisk ohälsa 

finns det risker för att de kommer i kontakt med negativa attityder och fördomar, vilket kan bidra 

till stigmatisering. Det är viktigt att den professionella vårdpersonalen har ett helhetsperspektiv och 

ser till det friska och individens resurser. Angående hur psykiatrisjuksköterskan identifierar resurser 

hos människor med psykisk ohälsa var forskningen bristande, även avseende vad som värderas som 

resurser och hur de använder sig av dem. Därav finns ett intresse att fördjupa kompetensen i hur 

specialistsjuksköterskan gör i dessa frågor. 

 

 

4 Syfte 

Syftet var att undersöka hur specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård identifierar, värderar 

och använder sig av resurser hos patienter med psykisk ohälsa. 
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5 Forskningsfrågor 

- Hur identifierar specialistsjuksköterskan resurser hos patienter med psykisk ohälsa? 

- Vad värderar specialistsjuksköterskan som resurser hos patienter med psykisk ohälsa? 

- Vilken enskild resurs bedömer specialistsjuksköterskan som mest gynnsam för att patienten ska 

kunna återgå till psykisk hälsa? 

- Hur använder specialistsjuksköterskan sig av resurser hos patienter med psykisk ohälsa? 

 

 

6 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram som kommer att användas i denna studies resultatdiskussion är Aaron 

Antonovskys salutogena perspektiv. Anledningen till detta val av utgångspunkt har sin grund i 

Antonovskys sätt att ställa de adekvata frågeställningarna avseende hälsa, balansen mellan hälsa 

och ohälsa samt om vilka faktorer och resurser är som främjar hälsa. Antonovskys djupa 

engagemang och forskning resulterade i olika modeller och begrepp. Nedan följer en beskrivning av 

det salutogena perspektivet samt begreppet känsla av sammanhang.    

 

6.1 Antonovskys salutogena perspektiv 

Fysiska, psykiska eller sociala påfrestningar är något som alla människor utsätts för någon gång i 

livet. Dessa prövningar är av varierande grad och förekommer olika antal gånger. En del av oss 

människor drabbas till den grad, att det leder till sjukdom. Andra av oss angrips också av liknande 

påfrestningar eller mer, men förblir ändå friska. Vad kan vara förklaringen till detta? Vår tidigare 

miljö och vårt arv har rimligen givit oss olika motståndskraft, men vilka av dessa olikheter styr 

motståndskraften? Och kan vi förbättra den? Då sjukdom påträffas, används ett patologiskt synsätt 

för att försöka förklara varför personen blivit sjuk. Motpolen till detta är ett salutogenetiskt synsätt, 

som fokuserar på hälsans ursprung och ställer sig frågan varför människor hamnar närmare 

dimensionen hälsa än ohälsa (Antonovsky, 2005). 

 Aaron Antonovsky (2005), professor i medicinsk sociologi, forskade och utvecklade det 

salutogena perspektivet. Han belyste att olika stressorer leder till ett spänningstillstånd, som måste 

hanteras på något sätt av individen. Om resultatet skall leda till hälsa eller sjukdom, beror på hur 

framgångsrik stresshanteringen är. För att analysera stresshanteringen behöver de faktorer som 

ligger bakom hanteringen belysas. Antonovsky utarbetade initialt en arbetshypotes där han 

formulerade generella motståndsresurser, dvs. allt som ger kraft att bekämpa olika stressorer, till 

exempel jagstyrka, socialt nätverk, pengar och kulturellt stöd. Efter fortsatta studier av litteratur och 
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diskussioner i ämnet, uppmärksammande han att något saknades. Denna upptäckt ledde till att han 

utvecklade begreppet känsla av sammanhang (KASAM).  

 

6.1.1  Känsla av sammanhang (KASAM) 

Antonovsky beskriver (2005) att KASAM utgörs av tre centrala komponenter, vilka är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet står för att de inre och yttre stimuli som upplevs är 

förnuftsmässigt gripbara och det som inträffar går att förklara. Hanterbarhet definieras utifrån den 

nivå som individen upplever att det finns resurser att tillgå och med hjälp av dessa möta och hantera 

de stimuli som attackerar. Meningsfullhet är begreppets motivationskomponent, som belyser vikten 

av att livet skall upplevas meningsfullt. Livets problem och krav blir då värda att engagera sig i.  

Sammanfattningsvis bidrar den salutogena infallsvinkeln till en multidimensionell helhetssyn, 

där inte endast sjukdomens etiologi är rådande, utan istället belyses de resurser som bidrar till att 

individens hälsa rör sig mot den friska polen. Människor med stark KASAM har en tilltro till att 

saker och ting kommer att lösa sig samt tillit till att resurser finns för att hantera situationen 

(Antonovsky, 2005).  

 

 

7 Metod 

7.1 Design 

Denna studie har kvalitativ design och intervjuer utfördes för att söka svar på studiens syfte. 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys, induktiv ansats. Intervjustudie är en 

lämplig metod för att beskriva upplevelser och erfarenheter, enligt Kvale och Brinkman (2009). 

Kvalitativ innehållsanalys används ofta inom vårdvetenskaplig forskning vid tolkning av texter.  

Analsymetoden har en lång historik inom bl. a. journalistik och psykologi, och under de senaste 

årtiondena har metoden blivit vanligt förekommande även inom vårdvetenskapen. Kvalitativ 

innehållsanalys är en flexibel metod utan bestämda riktlinjer, vilket gör analysarbetet till en 

utmaning för forskaren. Analysen kan utföras med induktiv eller deduktiv ansats. Induktiv ansats 

används när det inte finns tidigare studier om fenomenet eller när kunskapen är begränsad. Analys 

utförs på det manifesta innehållet i texten samt på det latenta innehållet. Det manifesta innehållet är 

det som förmedlas genom själva texten och det latenta innehållet är det som är dolt (Elo & Kyngäs, 

2008). 
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7.2 Urval 

Inklusionskriterierna för att ingå i denna studie var att informanterna är specialistsjuksköterskor 

inom psykiatrisk vård samt att de är verksamma inom psykiatrisk öppen- eller slutenvård. För att 

komma i kontakt med informanter, som uppfyllde kriterierna, söktes godkännande hos 

verksamhetscheferna på respektive klinik. Informationsbrev (bilaga 1) skickades till två 

psykiatriska kliniker i Stockholm, vilka båda godkände att studien fick genomföras. Därefter 

kontaktades chefssjuksköterskan på berörd avdelning eller mottagning för att informanterna skulle 

få tid avsatt för att delta i studien. En spridning bland informanterna eftersträvades, gällande kön, 

öppen- eller slutenvård samt vilken patientkategori som de arbetar med. Samtliga informanter som 

tillfrågades fick skriftlig (bilaga 2) och muntlig information om studien samt att deltagandet var 

frivilligt och de kunde avbryta när de ville utan att uppge någon förklaring. För att intervjun skulle 

kunna genomföras i en lugn miljö erbjöd författaren att intervjun kunde äga rum i samtalsrum i en 

konferensanläggning centralt i Stockholm. Informanterna fick även alternativet att själva välja 

lämplig plats för intervjun. Sex informanter deltog i studien, varav tre kvinnor och tre män, mellan 

åldrarna 35 – 64 år. Två av dem arbetar inom öppenvård och fyra inom slutenvård. Tre av 

informanterna arbetar med patienter med psykossjukdom och tre av dem arbetar med patienter med 

allmänpsykiatriska sjukdomar.  

 

7.3 Datainsamling 

Datainsamlingen utgjordes av sex intervjuer. Författaren genomförde en testintervju för att 

säkerställa att rätt intervjufrågor användas. Testintervjun gjordes på en magisterstuderande och 

tillika sjuksköterska inom psykiatrisk vård. Samtliga intervjuer som har använts i studien var mellan 

50 – 65 minuter långa. Tidigare nämnda forskningsfrågor användes, vilka var av öppen karaktär. 

Utöver dem ställdes följdfrågor för att få mer uttömmande och djupgående svar. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant.  

 

7.4 Dataanalys  

Intervjumaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, enligt metod 

beskriven av Graneheim och Lundman (2004) och Elo och Kyngäs (2008). Analysprocessen följer 

tre faser: förberedelse, organisering och rapportering. I förberedelsefasen lästes de transkriberade 

intervjuerna igenom flera gånger för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter markerades 

meningsbärande enheter, det vill säga ord och meningar i texten som var relevanta till studiens 

syfte. Meningsenheterna kortades ner; kondenserades, till ett mer lätthanterligt format, utan att 

textens innebörd förändrades. Därefter benämndes de kondenserade meningsenheterna med koder, 
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som passade till innehållet. Nästa steg innebar organisering av det kodade materialet då 

subkategorier formulerades och därefter kunde subkategorier med liknande innehåll bilda 

kategorier, som slutligen utgör teman. Under hela analysprocessen jämfördes kategorier och koder 

med textmaterialet i de meningsbärande enheterna, för att inte komma bort från informanternas svar 

och erfarenheter.  

 

 

8 Forskningsetiska övervägande 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tillämpades. De fyra huvudkraven är informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). 

Helsingforsdeklarationens principer för forskning följdes och deltagarna lämnade informerat 

samtycke om studien. Information gavs muntligt och skriftligt om studien och dess syfte, 

deltagandet var frivilligt och kunde när som helst avbryta sin medverkan.  

 Forskningsetikkommittén vid institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal högskola har 

godkänt undersökningen 2012-01-20, Dnr 1201/B. 

 

 

9 Resultat 

Studiens resultat redovisas under tre teman: resursidentifikation, resursvärdering och 

resursanvändning.  

 

9.1 Resursidentifikation 

Detta tema handlar om hur informanterna beskrev identifieringsprocessen av resurserna. 

Kategorierna är alliansskapande möten, kartläggande samtal och motiverande samtal. Under varje 

kategori följer i sin tur dess subkategorier. 

 

9.1.1  Alliansskapande möten 

I denna kategori redovisas vad som informanterna upplevde som nödvändiga faktorer för att kunna 

identifiera patienternas resurser. Figur 9.1 framställdes för att belysa förhållandet mellan 

subkategorierna. 
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FIGUR 9.1 Alliansskapande möten (JE). 

 

9.1.1.1 Att förstå patienten 

Patienterna är ofta förtvivlade och sköra när de inkommer till avdelningen och det är av stor vikt att 

anpassa bemötandet till deras aktuella mående. Att patienten känner sig trygg och förstådd är en 

förutsättning för att kunna locka fram och identifiera resurser hos patienten. För att i tidigt skede 

skapa sig en förståelse av patientens situation lyfter informanter fram att de använder sig av att 

ställa många ”hur-frågor”, till exempel: hur har det varit, hur har du gjort och hur tänker du om 

detta. Informanter påtalar också att det är stor variation avseende patienternas förståelse av varför 

de har kommit in till avdelningen. Ett grundläggande arbetssätt är att samtala och ställa frågor till 

patienterna samt att lyssna på deras önskemål. En ökad förståelse kan även skapas av att uppmuntra 

patienten att med egna ord beskriva hur det vardagliga livet har sett ut; vad som har fungerat och 

vad har inte fungerat.  

 

9.1.1.2  Bekräftelse och delaktighet 

Flera av informanterna poängterade vikten av att försöka få patienten så delaktighet som möjligt 

och att tillsammans med patienten utforma mål. Patienten känner sig då bekräftad och att han/hon 

kan bidra med någonting samt få den vård som önskas. Detta finns genomgående med som en röd 

tråd under omvårdnadsprocessen när sjuksköterskan och patienten samtalar fritt utifrån vad 

patienten har för behov och begär, hinder och problem, samt vad patienten längtar efter och vilka 

resurser patienten har. Sjuksköterskan bekräftar även patienten genom att återspegla sina 

upplevelser av vad patienten utför och har för resurser. Under arbetet tillsammans med patienten, 

mot gemensamt uppsatta mål, eftersträvar sjuksköterskan största möjliga samförstånd, genom att 

vara lyhörd och inte endast påtala sina egna synpunkter.  
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9.1.1.3 En upprättad allians 

Sjuksköterskorna poängterade betydelsen av att skapa en allians till patienten. Förtroende och 

engagemang beskrevs vara gynnsamt för denna vårdrelation. Informanterna förtydligade detta 

genom följande uttalanden: 

 

”Alliansen är A och O, att man skapar allians med patienten, att man känner förtroende. Det tror 

jag nästan är det viktigaste, man kan inte börja jobba med en patient om man inte har alliansen.” 

 

”Jag tror att det är viktigt med de första gångerna man träffar en patient. Jag tror man ska vara 

med då, då skapas en allians, och det har jag tänkt på, som har jobbat så länge. Att är man med 

från början, då får man en allians med patienten. Och allra först, det är ju på avdelningen. Jag tror 

att i krisen och hela familjen är i kris. Finns man där då, då har man redan skaffat en allians.” 

 

”Ett engagemang är ju viktigt. Sen har jag ju hört många patienter som har sagt, att när man gör 

någonting utanför de här ramarna, som man har som personal, när man gör något utanför 

ramarna, är det lättare att skapa allians. Det tycker jag många patienter har sagt under årens lopp. 

Dom känner att man bryr sig…” 

 

9.1.1.4 Resurser synliggörs 

Sjuksköterskorna berättade att resurser identifieras i mötet med patienten, utifrån hur patienten 

beskriver sig själv och sin kapacitet, men även utifrån vad och hur sjuksköterskan upplever och 

känner i mötet. Det är inte alltid som patienten och sjuksköterskan uppfattar samma egenskap eller 

tillgång som en resurs. Alla resurser visar sig inte i samtalsrummet, utan vissa visar sig istället i 

friare miljöer eller under aktiveter. Samtalet ofarliggörs när uppmärksamheten riktas mot något 

annat än psykisk ohälsa eller sjukhuslokaler, exempelvis under en gemensam promenad. Då 

observerar, känner, ser och hör sjuksköterskan vad patienten är intresserad av, utifrån vad patienten 

uppmärksammar i omgivningen. Vikten av att bjuda in patienterna till aktiviteter och samtal tas 

upp. Informanter berättade att de fått uppleva att patienter blivit positivt överraskade över att de har 

kvar vissa resurs, som de trodde att de hade förlorat. Alltså bör möjligheter för sådana möten 

skapas. Då kan även sjuksköterskan vara med och uppmärksamma nya resurser hos patienter, som 

de inte sett själva tidigare. 

 Ett sätt att upptäcka resurser är när man är nyfiken på patientens liv och frågar om livshistorian, 

vad patienten är intresserad av och vad som upplevs som viktigt. Sjuksköterskorna har inte varit 

med om att någon har blivit arg när man varit nyfiken och intresserad av patienternas liv, utan 
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tvärtom blivit glada att få berätta om vad de brinner för eller har brunnit för. Det är vanligt att 

patienten sedan tillägger att det var förr som de hade resurserna och att de inte finns längre. 

 Vikten av att sitta ner och finnas med i dagrummet beskrevs som en värdefull funktion. Att 

kunna vara med i en timme eller två, vid olika tillfällen, kan leda till att en patient som inte alls vill 

tala eller öppna sig för någon, börjar helt spontant berätta om sig själv. Detta beskrevs som en 

”häftig” upplevelse av en informant, som då kunde samtala vidare om det som patienten tog upp. 

Att patienten då öppnade sig kunde vara startskottet på en bra planering för den fortsatta vården och 

dess aktiviteter. En lugn och trygg miljö lyftes också fram som betydelsefullt. 

 

9.1.2  Kartläggande samtal 

För att skapa en helhetsbild avseende patientens resurser används kartläggande samtal av olika 

karaktär. Genom figur 9.2 tydliggörs denna informationsinsamling likt ett pussel; desto fler bitar, 

desto ökade möjligheter att identifiera resurserna. En informant uttryckte följande angående 

identifieringen av resurserna: 

 

”Det handlar om att kartlägga hela tiden, tills man hittar dom här resurserna, problemen och 

riskerna. Så man är lite Sherlock Holmes och journalist.” 

 

 

FIGUR 9.2 Kartläggande samtal (JE). 

 

9.1.2.1 Samtal med öppna frågor 

För att ta reda på vem patienten är och hur vi kan hjälpa patienten, ställs öppna frågor, så att 

patienten fritt kan berätta om sin tillvaro. Till exempel: hur ser din vardag ut, vad gör du om dagen 

samt frågor om patientens uppfattning om vad som föranlett psykisk ohälsa. En informant liknade 

patientens berättelse likt ett pussel. Desto mer vi vet om patienten, desto fler pusselbitar har vi. 
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Bitarna tydliggör vem patienten är i sitt habitualtillstånd och vad patienten tycker om att göra eller 

mår bra utav. Denna kunskap leder till goda möjligheter att identifiera patientens resurser samt 

skapar bättre förutsättningar för att utforma en effektiv vårdplan.  

 

Informanterna beskrev att när en patient läggs in på en psykiatrisk avdelning, används ofta de två 

första veckorna till kartläggning av patientens livssituation. Dagliga samtal erbjuds, där patienterna 

får uttrycka och tala om sina tankar, känslor och erfarenheter. Dessa samtal skapar struktur och 

trygghet, vilket upplevs ha en lugnande effekt för patienterna. 

 På en öppenvårdsmottagning utgörs det första samtalet av en klinisk bedömning alternativt 

basutredning för att finna problemområdena. Därefter uppmärksammas patientens socioekonomiska 

och psykosociala situation, vilket kan liknas vid en resursinventering utan att de använder begreppet 

resurs. En informant tog upp som exempel; om en patient har återkommande depressioner och har 

svårt att se några resurser i sin nuvarande livssituation, kan det vara en värdefullt att be dem berätta 

om hur en tidsperiod såg ut när det var stabilt och frånvaro av depression. Att fråga om vad de 

gjorde då, vad som hjälpte dem att återfå hälsa och vad skulle patienten göra idag om han/hon 

mådde bättre. Utifrån den aspekten brukar resurser identifieras och tillsammans med patienten 

utvärdera om de var nöjda med tillvaron som den var då samt vilka resurser som finns kvar i 

dagsläget. För målet är att återgå till psykisk hälsa och med hjälp av de resurser som identifieras är 

det lättare att skapa realistiska mål. 

 

9.1.2.2 Omvårdnadsanamnes 

När en patient kommer in till avdelningen utförs en omvårdnadsanamnes, vilken bland annat 

kartlägger patientens bakgrund, kontaktorsak och livsstil. Anamnesens struktur utgörs av fasta 

rubriker och används som ett instrument för att kunna urskilja problem, risker och resurser. 

Patientintervjuerna anpassas efter varje individ och en informant beskrev samtalet som följande: 

 

”Vissa frågor ställer man bara, men det kommer upp många andra saker också. För om patienten 

förstår att man är nyfiken, att man vill jobba, hjälpa och stödja. De flesta patienter öppnar sig 

oftast ganska omgående. Det är väldigt sällan att jag träffar på patienter som är väldigt tysta och 

inte vill prata, om det är så kan man fortsätta två eller tre dagar senare. Det finns alltid någon 

möjlighet att kartlägga en patient, tycker jag. Och oftast hittar man resurser då”.  

 

Under anamnestagningens sociala del, vilken fokuserar på hur det sett ut tidigare angående 

familjeförhållanden, ekonomi, arbete och studier, utförs en fördjupad inventering. Informanter gör 

vid behov en så kallad livslinje, som skapar en överblick över hur patienten haft det från födseln till 
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dagens datum. Denna intervju görs i ett tidigt skede efter att de träffat patienten och exempelvis 

ställs följande frågor: var föddes du, var bodde du, hur såg det ut, bodde du med föräldrarna, vart 

flyttade ni, vart gick du i skolan, eventuell skilsmässa, hur blev det då, vilka svårigheter har det 

varit i livet, och så vidare. Informanter upplevde att livslinjen ger mycket information om patienten 

samt att de lär känna patienten väl.   

 

9.1.2.3 Kollegiala samtal 

Patientens hela situation, avseende problem och resurser ses över i dialog med de andra 

kontaktpersonerna till patienten. Ofta har de träffat patienten några gånger var och någon av dem 

har deltagit under inskrivningssamtalet tillsammans med läkaren. Under dessa möten diskuteras det 

kring: var patienten befinner sig i livet, finns det eventuella trauman, om det förekommit missbruk 

under uppväxten eller övergrepp på olika sätt. Hur detta skulle ha påverkat patienten samt vad som 

fungerar eller inte i patientens liv.  Forum för kollegiala samtala är omvårdnadsmötena och 

teamkonferenserna, men även kontinuerligt i det dagliga arbetet. Under dessa möten förs även 

samtal kring omvårdnadsplaneringen. 

 Informanter tog även upp vikten av ledningens ansvar gällande att ge tid till omvårdnadsmöten, 

för under dessa möten sker en fördjupning och kvalitetssäkring avseende vårdplanering och 

resursidentifiering. En risk som belyses angående när resurser har identifierats är att de inte alltid 

dokumenteras. För att få en bättre dokumentation avseende resursidentifiering föreslogs att det 

skulle var önskvärt med en mall eller ett formulär, som ett användbart instrument. 

 Kollegiala samtal mellan öppenvårdens och slutenvårdens sjuksköterskor är av stor vikt. Då ges 

kunskap av hur vårdplanen sett ut hittills. Vad har varit problematiskt, vad har fungerat samt att ha 

en dialog och resonemang kring olika arbetssätt. 

 

9.1.2.4 Närstående 

En viktig källa som lyftes fram för att finna patientens resurser är via samtal med närstående. Att 

fråga patienten vem som står dem närmast och vem de litar på, för att sedan bjuda in till samtal. Hur 

det var tidigare, hur de upplever att det är nu och hur länge det har varit så, är vanligt 

förekommande frågor under anhörigsamtalen. Patientens förmågor tas upp samt hur det sociala livet 

har sett ut. Informanter berättade även att de gärna träffar närstående för ett enskilt samtal också, 

om patienten godkänner detta. Då förmedlas ofta andra bilder och erfarenheter, andra tankar och 

känslor, än när patienten deltog i samtalet.  
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9.1.3  Motiverande samtal 

Motiverande samtal med syftet att identifiera resurser beskrivs i denna kategori. Figur 9.3 

utformades för att illustrera subkategorierna. 

 

 

FIGUR 9.3 Motiverande samtal (JE). 

 

9.1.3.1 Att finna patientens inre drivkraft 

För att identifiera resurser hos patienter kan det vara effektivt att ha ett samtal med dem utifrån 

livsvärderingar. En sådan dialog kan börja med att sjuksköterskan berättar om olika värden, som 

generellt kan vara viktiga för människor, för att sedan bli mer individspecifik och resonerar kring 

vilken livsriktning som patienten haft tidigare livet. Därefter är det viktigt att stötta den enskilde 

patienten i att själv kunna stanna upp och fundera kring vilka värderingar, som önskas styra 

livsriktningen framåt. Identifiera vad som är viktigt för just dig och vad är det som gör att du väljer 

den riktningen. Informanter poängterade att detta förhindrar att det blir ogrundat tyckande ifrån 

vårdpersonal avseende vad patienten prioriterar och värderar. En annan metod för att lyfta fram 

patientens egna ord och dess värderingar är med hjälp av skattningsskalor eller formulär, som 

fokuserar på; vad är viktigt för dig, vad är livskvalitet för dig och hur tänker du uppnå eller 

bibehålla livskvalitet.  

 

9.1.3.2 Bena ut problem och finn resurser 

En annan strategi för att finna patientens resurser är att börja samtalet med att belysa det som känns 

problematiskt. Patienten får fritt berätta om det som upplevs jobbigt och därefter försöker 

sjuksköterskan och patienten tillsammans bena ut problemen med målet att försöka rikta samtalet 

mot något positivt. En informant beskrev processen som följande: 
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”Sen när man börjar bena ut problemen, så kommer det upp saker helt oanmält. Det är så 

fantastiskt, när man verkligen sätter sig med patienten och säger: -okej, nu tittar vi på dina 

problem. Så när man hittar en dörr, där man kan börja lösa ett problem, då kommer resurserna ut 

på en gång.”  

 

9.1.3.3 Hitta lusten och vårda förmågorna 

Att definiera förmågor, intressen och vad patienten har lust till, beskrev sjuksköterskorna som en 

värdefull del i resursidentifikationen. Detta närmar de sig genom att se bortom det som 

vidmakthåller problembeteenden eller psykisk ohälsa och istället forska i vad patienten skulle vilja 

göra om han/hon upplevde psykisk hälsa. De resurser som då visar sig kommer att bli centrala i 

arbetet att återfå hälsa.  

 

9.2 Resursvärdering 

Detta tema handlar om vad informanterna värderade som resurser hos patienter med psykisk ohälsa. 

Kategorierna är interna resurser, externa resurser och den starkaste resursen. Under varje kategori 

följer i sin tur dess subkategorier.  

 

”En resurs för en person, kan vara ett hinder för en annan.”  

 

Informanterna lyfte fram komplexiteten gällande vad som är en resurs. Den enskilda individens inre 

struktur och dess förmåga att sätta gränser och hantera omständigheter är avgörande för om 

förmågan eller faktorn skall förbli en resurs eller övergå till att bli ett hinder. Detta kan förklaras 

genom exempelvis den interna resursen; att kunna intellektualisera kring sin situation. Denna resurs 

är en tillgång för att skapa och få förståelse och insikt avseende sin psykiska ohälsa, men kan även 

bli ett hinder för till exempel vårdpersonal, som har kunskapen om eventuella risker som kan 

föranleda psykisk ohälsa, men om dessa har förbisetts kan det väcka skamkänslor över att man 

hamnat i en viss situation.  

 Ett annat exempel på det komplexa vad det gäller resurser är den externa resursen; att ha ett 

arbete. Detta är en tillgång på många sätt, men saknas förmågan att kunna sätta gränser, då kan 

arbetet istället bli den omständighet som föranledde till att personen ansträngde sig över sin 

förmåga och bidrog till psykisk ohälsa. 

 Figur 9.4 visar en sammanställning över de resurser som informanterna berättade om. 
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FIGUR 9.4 Resursvärdering (JE). 
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9.2.1  Interna resurser 

Denna kategori inkluderar de personliga egenskaper och förmågor, som informanterna värderade 

som verksamma resurser hos individer med psykisk ohälsa för att återgå till psykisk hälsa.  

 Subkategorierna är uppdelade enligt olika steg i återhämtningsprocessen och bildar ett 

händelseförlopp. Att ha självkännedom leder förhoppningsvis till en ökad insikt över sin situation. 

Insikt kan skapa motivation till att vilja förändra sin situation. Att få motivationen till att utveckla 

en daglig struktur samt till att vårda sina talanger och mellanmänskliga relationer. 

 

9.2.1.1 Självkännedom 

De resurser som informanterna berättade om och som ligger till grund för självkännedom är: att 

kunna lyssna på sig själv, att kunna träna upp att lyssna på sig själv, att kunna sätta ord på sina 

känslor, värderingar eller tro, att våga berätta för andra hur man har det, att kunna intellektualisera 

kring sin situation och att kunna utrycka sina önskningar.  

 

9.2.1.2 Insikt 

En informant gav ett exempel på när patienter initialt är utan insikt och att de med tiden förstår att 

de behöver stanna upp och ta hjälp av personalen. 

 

”En del kommer till oss tror att medicinen skall fixa allting, det är inte ovanligt. De blir väldigt 

otåliga att medicinen inte snabbt fixar allting, men så småningom, om dom kan förstå att det hör 

ihop med deras sätt att leva och kan använda sig av det som finns på avdelningen då, det är ju 

resurser att kunna använda sig av det som finns hos oss.” 

 

När insikt har uppnåtts innehar patienten någon av följande resurser: att förstå sina behov, att kunna 

be om hjälp, att kunna lyssna på vårdpersonalen, förmågan till tankemässig flexibilitet, att förstå att 

man måste göra förändringar för att må bättre, att kunna formulera igångsättarna för problem samt 

en öppenhet till att delta i olika aktiviteter, till exempel omvårdnadsaktiviteter eller arbetsterapi.  

 

9.2.1.3 Motivation 

Att vilja leva, att längta efter att återfå psykisk hälsa och kunna fungera privat, att vilja förändra 

vissa förhållanden i sitt liv, att våga förändra sin situation, att kunna skapa mål, att kunna 

förverkliga sina mål, att ha en tro och inre värderingar, att kunna känna hopp och tillit samt att 

känna att livet är meningsfullt är viktiga motivationsfaktorer enligt informanterna. 
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9.2.1.4 Struktur 

Värdefullt i återhämtningsprocessen är att ha en daglig struktur, att ha balans mellan vila och 

aktivitet, att kunna slappna av samt att kunna sköta sin hygien. 

 

9.2.1.5 Talanger 

De talanger som belystes var att ha djup kunskap eller djup färdighet inom något område samt att ha 

fritidsintressen.  

 

9.2.1.6 Mellanmänskliga relationer 

Resurser kan vara förmågor i samspelet med andra människor. Följande förmågor togs upp: att vara 

öppen och social, att vara vänlig mot andra medmänniskor, förmåga till att skapa relationer, 

förmåga till att leva med andra människor, till exempel släktingar, vänner eller kollegor, att kunna 

upprätthålla sina sociala relationer, att kunna sätta gränser, gentemot sig själv och andra samt att 

kunna lita på andra människor. 

 

9.2.2  Externa resurser 

Det som klassificeras som en extern resurs är en person, en tillgång, eller en aktivitet, som stödjer 

individen att bibehålla eller återgå till psykisk hälsa. Nätverk, sysselsättning och hjälpinsatser utgör 

kategorins subkategorier. En informant beskrev sin syn på resurser enligt följande: 

 

”Det jag tänker på när jag hör ordet resurs är att patienterna inte bara har sjukdomar när de 

kommer in, utan att de också har ett liv utanför eller när det inte är sjuka eller symtomfria. Resurs 

är ju allt från närstående till fritidsaktiviteter, sysselsättning, arbete. Alltså, det som är positivt i ens 

liv. Det är resurs för mig.” 

 

9.2.2.1 Nätverk 

Nätverket utgörs av de närstående som patienten har kontakt med. När de närstående kartläggs är 

det viktigt att dokumentera personens fullständiga namn, vilken relation de har och varför han/hon 

är en resurs. Informanterna värderade följande närstående som en resurs: familjen; respektive och 

barn, släktingar; syskon och kusiner, vänner, arbetskollegor samt social tillhörighet; till exempel 

gemenskapen i föreningar eller församlingar. Betydelsen av att bibehålla sitt nätverk beskrivs 

nedan: 
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”Det är ju nästan det viktigaste, att så snabbt som möjligt komma tillbaks till sitt normala jag. Att 

inte tappa sina kompisar och inte tappa sitt sociala nätverk. Det är ju en resurs i sig att ha ett 

socialt närverk, en stöttande familj, syskon, kompisar eller vad det är för någonting.” 

 

9.2.2.2 Sysselsättning 

Att ha ett arbete eller utbildning samt tidigare meriter värderades som resurser. Även andra 

aktiviteter beskrevs som tillgångar: regelbunden fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter, positiva händelser 

som inträffar i livet samt att ha tid att engagera sig i det som är viktigt för en själv. 

 

9.2.2.3 Hjälpinsatser 

Informanterna värderade följande hjälpinsatser som resurser: boendestöd och hemhjälp, träfflokaler, 

vårdgivarna som patienten har allians med, att ha en vårdplan, som patienten är delaktig i samt att 

ha en aktuell krisplan, som ett verktyg för att förhindra återfall och återinläggning. 

 

9.2.3  Den starkaste resursen 

Informanterna fick frågan om vilken resurs som de ansåg vara den mest betydelsefulla för patienter 

med psykisk ohälsa, för att återgå till psykisk hälsa. Nedan följer utdrag av deras svar. 

 

”Den starkaste resursen, drivkraften. Jag tror för många att det är att ha ett socialt liv. Jag har 

träffat så många ensamma människor med psykiatriskt lidande. Både på psykiatriska 

behandlingshem med många unga patienter, som var väldigt ensamma och drömde om att ha ett 

socialt liv, som de inte hade. Och sen har jag nu också träffat många som är ensamma och de 

drömmer om att ha relationer, nära relationer. Hur kan vi hjälpa dom? Ja, man kan stötta dem på 

olika sätt att, att lyssna på sig själv. Odla sina intressen. Jag kan inte ändra på samhället, i så fall 

så får jag jobba på flera olika sätt. Jobba politiskt och på träffpunkter och så här. Men jag kan 

stötta dem i att dom är värda relationer.” 

 

”Ja, men det är det att man ber om hjälp och att man ber om hjälp frivilligt. Då har man ju liksom 

en egen vilja. Det finns en gnista där som man alltid kan utgå ifrån att den finns. När man har 

förmåga att be om hjälp, även om man kan vara fruktansvärt ambivalent inför livet och döden.” 

 

”Sjukdomsinsikten. Resursen att kunna ha förståelse och insikt själv, det är ju liksom dit man vill 

komma. Så att man vet varför vi jobbar mot de här uppsatta målen och hur vi ska nå upp till dem.” 
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”Oftast är närstående de största resurserna.” 

 

”Ja, det finns väl två. Insikt är ju väldigt viktigt. Det är nästan A och O. Att patienten ser att man 

har problem och vill bli hjälpt, då finns det alltid möjligheter. Och sen är det, om du tänker, hur 

man ska hjälpa en patient. Då är det ju mycket alliansen. Har man en allians med familjen, då kan 

man ha väldigt mycket kontakt som kan stötta upp och backa familjen. Att man har dom här 

vårdplaneringarna. Vad ska vi göra, vad ska patienten göra, vad ska familjen göra, vad ska 

kompisarna göra. Att det är värdefullt, det är väldigt värdefullt.” 

 

”Tiden måste ju kanske va den viktigaste. Alltså att patienten har tid att engagera sig i det som är 

viktigt för patienten.” 

 

9.3 Resursanvändning 

Detta tema innefattar hur informanterna använder sig av resurser hos patienter med psykisk ohälsa. 

Resursdiagnostik, resursförvaltning och utvecklingsbehov är de kategorier som följer.  

 

9.3.1  Resursdiagnostik  

Informanter beskrev att omvårdnadsdiagnoser och omvårdnadsplaner är ett bra verktyg att arbeta 

med, för att göra en gedigen planering. Resursdiagnosen leder till åtgärder och aktiviteter som är 

inkluderade i vårdplanen. Målen som är nedskriva i vårdplanen skall vara uppsatta i samråd och 

tillsammans med patienten. Det är även av stor vikt att patienten får sin vårdplan utskriven och att 

det blir ett levande dokument, som utvärderas regelbundet, förslagsvis varje vecka. En kontinuerlig 

utvärdering krävs för att skapa en process. En informant poängterar följande: 

 

”Processtänkande för mig är att man sätter in åtgärder, som inte bara hjälper för stunden utan 

också hjälper långsiktigt”. 

 

Det är inte ovanligt att en problem-, en risk- och en resursdiagnos skrivs till patienten. Exempel på 

en problemdiagnos kan vara; sömnsvårigheter, oro/ångest eller känsla av maktlöshet. Risk för 

självskada är en vanlig riskdiagnos och exempel på resurser och resursdiagnoser är att patienten är 

öppen och samarbetsvillig, har bra kontakt med närstående och att patienten är positiv till 

läkemedelsbehandling. Samtliga av dessa resurser blir tillgångar för personalen i arbetet med att 

utforma och individanpassa omvårdnadsaktiviteterna. I arbetet med omvårdnadsplanen kan det bli 

så att problemet angrips via resursen, det vill säga att när man aktivt jobbar med att stärka 
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förmågorna, minskar problemen. Figur 9.5 framställdes för att med illustrationer visa hur en 

omvårdnadsplan utifrån resursperspektivet kan se ut. 

 

 

 

FIGUR 9.5 Omvårdnadsplan (JE). 

 

 Informanter ansåg att det finns tid på avdelningen för att tillsammans med patienten utveckla en 

omvårdnadsplan utifrån de resurser som patienten har. En informant använde benämningen: att ge 

en ”intellektuell kram” och menade med detta att bjuda in patienten till ett samtal kring ett visst 

ämne och introducera olika begrepp och förhållningssätt. Detta syftar även till att patienten från 

början skall känna sig delaktig i vården samt att en gemensam inriktning skapas. Om patienten vill 

en sak och personalen något annat, beskrivs behandlingens förutsättningar som verkningslösa. När 

istället målen formuleras tillsammans finns potential för en lyckad planering. 

 

9.3.1.1 Omvårdnadsaktiviteter  

När patienten inte har lust eller energi att utföra dagliga sysslor, aktiviteter eller intressen, blir 

sjuksköterskans uppgift att anpassa omvårdnadsaktiviteterna till patienten befintliga mående. 

Informanterna berättade att fantasi är en stor tillgång hos sjuksköterskan. Om till exempel patienten 

normalt är en kreativ person, men för tillfället inte med den resursen, kan omvårdnadsaktiviteterna 

således bli att inspirera och skapa möjligheter för patienten att vara kreativ på en nivå som han/hon 

mäktar med. Liknande åtgärder gäller för en person som normalt är fysiskt aktiv, men för tillfället 

har igångsättningssvårigheter och olustkänslor, även då blir åtgärderna att inspirera, motivera och 

ge exempel på fysiska aktiviteter som är på rätt nivå för tillfället. 

 Informanterna tillfogade att omvårdnadsarbetet inte bara går ut på att fokusera på tidigare 

resurser, utan även att observera när nya resurser visar sig. Nya färdigheter som kan visa sig är att 
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patienten har fått insikt och förståelse över vad som behövs för att må bra och upprätthålla psykisk 

hälsa. Denna insikt kan ge sig till känna genom att patienten börjar våga be om hjälp.  

 

9.3.2  Resursförvaltning 

9.3.2.1 Samtal utifrån interna resurser 

Informanter berättade att när de identifierat en intern resurs hos en patient, brukar de återspegla 

denna till patienten eller att de sammanfattar ett samtal med att säga ”jag upplever att du har den här 

resursen …” eller ”jag upplever dig som …, vilket kan vara en tillgång”. Antingen håller patienten 

med om detta eller har en annan synvinkel, men oavsett vilket leder samtalet förhoppningsvis vidare 

till att de kan diskutera om hur de kan använda sig av resurserna. En av sjuksköterskorna som 

arbetar inom slutenvården beskriver sin roll som att vara den person, som påminner patienten om 

sina resurser. Informanten vill gärna att resursen förblir en resurs eller att andra resurser utvecklas. 

Det ideala är att öppenvården fortsätter denna process, men tyvärr upplevs samarbetet inte fungera 

på det sättet. Det känns mer som att öppenvården lämnar över sin patient till slutenvården och vice 

versa, förklarar sjuksköterskan. Angående vilket förhållningssätt sjuksköterskorna använder sig av 

styrs helt utifrån vilken individ och situation samt att man utgår ifrån patientens kapacitet och 

uthållighet för stunden. 

 För att kunna använda sig av patientens resurser försökte informanter i mötet med patienten 

tänka bort medicinska diagnoser, för att kunna se just den människan som de möter. Detta 

förhållningssätt utjämnar skillnaden mellan polerna makt och utsatthet och istället skapas ett 

mänskligt möte, där patienten känner att sjuksköterskan är där för att hjälpa till. 

 

9.3.2.2 Krisplanen 

Flera informanter poängterade vikten av att ha formulerat en krisplan, som en resurs för att 

förebygga återinsjuknande. Ju större insikt patienten har avseende sin skörhet och psykiska ohälsa, 

ju större möjligheter finns det att tillsammans upprätta en detaljerad krisplan. Detta dokument tar 

bland annat upp vilka tidiga symtom som patienten upplevt, vilka tidiga tecken som visade sig, vart 

patienten skall vända sig och vilka strategier som skall tillämpas. Ofta utformas krisplanen i slutet 

av vårdtiden på avdelningen.  

 

9.3.2.3 Närstående 

Informanterna har tidigare belyst att närstående utgör en viktig del under kartläggningen av 

resurser, men sjuksköterskorna anser även att de är en betydande resurs. Exempelvis i arbete med 

krisplanen då närstående berättar om vilka tidiga symtom som patienten uppvisade. I samband med 
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att närstående deltar i patient- och anhörigutbildningar är de ett betydelsefullt stöd under träffarna 

samt bidrar med sina erfarenheter.  

 Nätverksmöten med patienten och närstående samt representanter från sluten- respektive 

öppenvården, beskrivs som användbara för att komma igång med arbetet runt patientens resurser. 

Gärna i ett tidigt skede så att ett kunskapsutbyte kommer igång avseende vad som fungerat tidigare 

eller inte. Här hjälper närstående till med att berätta om var patienten befinner sig i livet samt 

informera om vilka kontakter som behöver initieras med exempelvis arbetsgivare eller 

försäkringskassa.  

 Att hitta lusten och komma igång med fysisk aktivitet beskrev informanterna som mycket 

viktigt. Det är lätt att patienten blir sittande hemma och börjar grubbla, istället för att komma ut och 

röra på sig. Då blir sjuksköterskans och närståendes arbete att inspirera och motivera. 

 

9.3.2.4 Återkomsten till livet 

Informanter poängterade vikten av att snabbt komma tillbaka till sitt vanliga liv. Att återkomma till 

sitt ursprungsläge, vilket kan vara utbildning, arbete och/eller familj. Exempelvis diskuteras det i 

teamet, med kollegorna runt patienten: - Vad har patienten för resurser? – Går patienten i skolan? - 

Skall patienten återgå till skolan? – Skall vi ta kontakt med studievägledaren? – Skall vi ta kontakt 

med arbetet? Vid behov bjuds arbetsgivaren in till mottagningen för att lägga upp en plan hur 

patienten skall komma tillbaka, avseende tidsplan och om deltid eller heltid är aktuellt. Denna 

process är högst individuell och en vårdplan skrivs tillsammans med patienten.  

 Alliansen och förtroendet mellan sjuksköterskan och patienten beskrevs som det verktyg som 

används, för att patienten skall våga släppa taget och våga berätta om sina problem och mål. Under 

framställningen av vårdplanen är det av betydelse att patienten berättar om vad som känns viktigast 

utifrån sitt perspektiv och sin livsvärld. Till exempel var det en patient som hade en tentamen kvar 

på sin utbildning och ville först och främst klara av den. I detta fall var utbildningen och 

motivationen drivande resurser hos patienten. Informanten beskrev att arbetet blev att skapa en plan 

tillsammans med patienten om hur detta mål skulle uppnås på ett sätt som är hanterbart och inte för 

belastande för patienten. Tillvägagångssättet blev att läraren kontaktades angående möjligheten att 

studera med ett lugnare tempo, exempelvis på halvfart. Det godtog skolan och patienten klarade av 

att slutföra utbildningen. Kontinuerligt med att patienten arbetar med att komma tillbaka, finns 

sjuksköterskan där som ett stöd och för att patienten inte skall återinsjukna. Informanter lyfte fram 

betydelsen av att ha tillit till patientens egen förmåga. Kunskapen om patientens resurser ger i sin 

tur sjuksköterskan hopp och tilltro till att patienten har kapacitet till att även på egen hand kunna 

värna om sin hälsa och förbättra sitt mående.  
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9.3.3  Utvecklingsbehov 

9.3.3.1 Bristande omvårdnadsdiagnostik  

En informant berättade att de inte skriver omvårdnadsdiagnoser dels på grund av tidsbrist och dels 

på grund av att chefssjuksköterskan sagt att de ska ”lägga det på is” och endast fokusera på det 

akuta omhändertagandet. Inställningen har varit att patienten kommer till avdelningen akut och att 

de inte skall påbörja några utredningar eller omvårdnadsdiagnostisering. Den planen som patienten 

alltså fick var att medicinera, äta och sova regelbundet, sedan utskrivning. Visst omvårdnadsarbete 

och vissa överenskommelser finns, men inte på det djupet som skulle behövas, tillade informanten. 

Detta förhållningssätt hos den chefen leder till att inte heller specialistsjuksköterskans kompetens 

tillvaratas.  

 Ett annat problem som informanterna lyfte fram är att de möter ett motstånd hos vissa skötare 

avseende vikten av omvårdnadsdokumentation. ”Det där har vi aldrig gjort tidigare” och ”är det 

verkligen nödvändigt” är kommentarer som påträffats. Informanter menade att den uppfattningen 

bromsar upp vårdutvecklingen samt leder till att färre resursdiagnoser skrivs. En ökad förståelse 

mellan yrkeskategorierna skulle uppnås om avdelningschefen uppmuntrade hela arbetsgruppen till 

att använda omvårdnadsdiagnoser aktivt i det dagliga arbetet. 

 Flera av informanterna ansåg att arbetet på avdelningarna är alltför probleminriktat, att man 

endast ser den medicinska diagnosen och inte individen. Informanter förespråkar en syn på 

människan och hälsa som inte är professionsbunden, utan en samsyn på människan ur ett holistiskt 

perspektiv. Ett förståelseperspektiv lyftes fram, till exempel när en människa söker för depression, 

att då se upp för åtgärdsfällan och medicinera bort något som är mänskligt utifrån den situation som 

patienten befinner sig i.  

 För att resursdiagnoser skall skrivas samt att patienternas resurser skall användas behövs det att 

arbetsplatsen sätter ord på och definierar hur de arbetar. Extra viktigt när ny personal anställs, 

eftersom de anpassar sig till de begrepp och verktyg som är rådande. En informant förslog att 

anordna en planeringsdag, som specifikt fokuserar på resurser och friskhetsfaktorer och om hur de 

använder sig utav dem för att hjälpa patienterna att bli friska.   

 

9.3.3.2 Ett gemensamt språk är nödvändigt 

Informanter berättade om att det ser varierande ut avseende synen på resurser och vilka 

hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder som utförs. Vissa i personalen försöker påverka psykiatrins 

innehåll, men det går trögt. En av anledningarna till detta är att det finns för mycket outbildad 

personal samt att viss personal fortfarande ser sig som väktare och säger till patienten att ta lugnt. 

Informanter var tydliga med att poängtera att psykiatrin handlar om människor som inte klarar av 
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sin vardag i samhället och när de skrivs in på avdelningen blir de tillsagda att ta det lugnt, sova lite 

grann, medicinera och sedan bli utskrivna. I dessa fall kommer patienten tillbaka till samma vardag 

och rutin, samma problem och samma minfält. Ett minfält som inte slutar. Om man verkligen vill 

förändra psykiatrin krävs att ett processmässigt tankesätt, istället för att ”släcka bränder”. 

Psykiatrisk vård är mer än bara äta tabletter och sova. Det handlar om att skapa förutsättningar för 

patienten att förändra sin situation. Det behövs människor som tror på processer och 

processtänkande, för att byta ut det fragmentariska tänkandet som varit hittills.  

 Vidare beskrevs att förändringsbenägenheten hos personalen är varierande. Detta leder till att de 

som inte är särskilt förändringsbenägna inte heller bedriver den vård som det är ålagda att erbjuda. 

Man gör lite som man vill. Den vård som patienterna får är alltså utifrån individbasis och ett 

gemensamt språk saknas. Detta leder till otydligheter för patienterna. Informanter upplevde att det 

även saknas experimentlust hos personalen. Dock kan vissa som till en början var restriktiva till 

förändring bli stolta över den nya kunskapen när den implementerats. Genom att sjuksköterskorna 

styrker sin profession och visar att de är pålästa, kommer det att skapas bättre förutsättningar för att 

ett gemensamt språk skall kunna utformas. Antalet specialistsjuksköterskor inom verksamheten 

påverkar utvecklingsbenägenheten. En stegvis implementering rekommenderas för att den skall få 

långsiktig framgång och för att uppnå dessa resultat behövs en grupp inom organisationen som 

arbetar med att hålla processer och projekt vid liv. När projekten implementeras på bred front och 

alla är delaktiga, då börjar de positiva resultaten visa sig. Personalen blir då tryggare i sin profession 

och får en ökad medvetenhet. Då finns förutsättningar för att en högspecialiserad vård kan erbjudas, 

där patientens resurser tillvaratas. 

  

9.3.3.3 Behov utav strukturerad intervju  

Det finns mallar utifrån problemformulering, social anamnes och livslinje, för att ta reda på vad 

patienten behöver. Men det finns inga strukturerade intervjufrågor angående resurserna; - Vilka 

resurser har du? – Vad har du gjort tidigare? – Vad är du bra på? – Vad tycker du om? – Hur skall 

du underhålla dina resurser? Informanterna sa att de samtalar om resurser och ser detta som ett 

mycket viktigt område att ringa in och tala om, men de saknar en mall för en strukturerad intervju. 

Om resurserna finns tydligt dokumenterade kan behandlingens effekt utvärderas utifrån patientens 

förmågor och förutsättningar. Flera informanter framförde önskemål om en checklista, mall eller 

formulär, för att kunna göra en gedigen resursidentifiering. Ett sådant formulär är i sig 

hälsofrämjande och att patienten underhåller sina resurser är viktiga skyddsfaktorer för att inte 

återinsjukna.  
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10 Diskussion 

10.1 Metoddiskussion 

10.1.1  Kvalitativ innehållsanalys 

För att skapa en fördjupad kunskap och förståelse utifrån en människas livsvärld; upplevelser och 

erfarenheter, är en kvalitativ metod att rekommendera (Backman, 2008; Flick, 2009). Författaren 

upplever intervjumetoden som väl anpassad till studiens syfte och frågeställningar. Under arbetets 

idéstadie fördes en dialog med handledaren för att säkerställa att rätt metod hade valts och 

kontinuerligt gavs därefter feedback från handledaren angående studiens utformning. Gillham 

(2008) poängterar betydelsen av att få råd av sin handledare. Kvalitativ innehållsanalys är en väl 

beprövad metod för analys av kommunicerad data (Elo & Kyngäs, 2008). Några av anledningarna 

till att forskningsmetoden har etablerats är dels på grund av att den är rättvis och känslig gentemot 

insamlad data och genererar ett kunskapsrikt och insiktsfullt resultat samt dels på grund av att den 

är en flexibel metod för forskaren att använda. (a.a.).  Graneheim och Lundman (2004) lyfter fram 

som en fördel med analysmetoden att den både bearbetar och förmedlar det manifesta samt det 

latenta innehållet i texten. Författaren anser att en av metodens styrkor är att den trovärdigt 

återspeglar informanternas berättelser.  

 

10.1.2  Ett öppet förhållningssätt 

Det är forskarens kommunikativa kompetens som utgör verktyget för datainsamlingen i kvalitativ 

forskning och forskarens roll kan därav inte förbli helt neutral i dialogen med informanten (Flick, 

2009). Författaren till denna studie var noga med att ha ett öppet förhållningssätt, som 

kännetecknades av respekt, ödmjukhet och flexibilitet. Detta betonas vara av stor vikt av för att 

informanten skall kunna känna tillit och beskriva sina upplevelser sanningsenligt och utförligt, 

enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008). Författaren upplevde att informanterna kände tillit i 

intervjusituationen och delgav ett rikt material, vilket ökar trovärdigheten för studien. Intervjuerna 

utfördes på ostörd plats vilket också skapade en trygg miljö för intervjuerna. Gillham (2008) 

beskriver betydelsen av att intervjun skall utföras på en ostörd plats, som känns trygg för 

informanten, vilket författaren också finner angeläget. 

  

10.1.3  Förförståelse 

Under datainsamlingen och bearbetningen av materialet har författaren aktivt arbetat för att vara 

objektiv och försöka undvika att förförståelse; förutfattade meningar och åsikter, påverkar 

resultatet. Det är viktigt att forskaren förhåller sig objektiv till materialet och har god 
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självkännedom (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Författaren har genomgående återgått till 

informanternas talade ord för att undvika att förförståelsen får negativ påverkan på resultatet. 

Gadamer (2001) betonar betydelsen av att vara medveten om sin förförståelses påverkan, men 

menar också att förståelse vid textanalys inte kan uppnås utan förförståelse.  

 

10.1.4  Tillförlitlighet 

Hollyway och Wheeler (2007) beskriver begreppet tillförlitlighet som centralt i kvalitativa studier 

och att följande fyra kriterier skall uppfyllas: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelsebarhet. För att studien skall vara tillförlitlig ansökte författaren om godkännande hos 

forskningsetikkommittén vid institutionen för vårdvetenskap på Ersta Sköndal högskola. Studien 

granskades och blev godkänd. Författaren var noga med att informanterna fick både muntlig och 

skriftlig information om studien. För att öka resultatets trovärdighet valde författaren att välja ut 

informanter från två olika psykiatriska verksamheter i Stockholm. Genusaspekten beaktades i 

urvalet av informanter, vilket resulterade i att tre män, respektive tre kvinnor intervjuades. En 

spridning eftersträvades även avseende ålder, vilket uppnåddes. Författaren har under lång tid, med 

noggrannhet och omsorg inkluderat informanter som uppfyllde ovanstående önskemål, vilket ökar 

resultatets tillförlitligt. Studiens forskningsprocess har pågått under cirka ett år, detta anser 

författaren öka studiens pålitlighet. Analysförfarandet har noga beskrivits i metoddelen, vilket 

möjliggör överförbarhet vid en liknande intervjustudie. Analysens trovärdighet styrks i studiens 

resultat genom utvalda citat från intervjuerna. 

 

10.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård identifierar, 

värderar och använder sig av resurser hos patienter med psykisk ohälsa. Resultatet redovisades 

utifrån tre teman; resursindentifikation, resursvärdering och resursanvändning. Dessa teman 

kommer även att utgöra strukturen för resultatdiskussionen. Studiens teoretiska referensram samt 

resultat från tidigare forskning kommer diskuteras samt integreras fortlöpande under respektive 

avsnitt. 

 

10.2.1  Resursidentifikation 

Att förstå patienten, att bekräfta patienten samt att identifiera patientens resurser, beskrev 

informanterna som ett hälsoinriktat förhållningssätt. NANDA International (2011) har liknande syn 

och lyfter fram att första delen i omvårdnadsprocessen är att kunna förstå och tolka patienten, 

omgivningen och omständigheterna, för att sedan kunna möjliggöra identifiering av resurser. Målet 
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med att resurserna skulle synliggöras var att de skulle användas som verktyg i 

återhämtningsprocessen mot psykisk hälsa. Dessa resurser kan liknas vid de faktorer som 

Antonovskys (2005) salutogena perspektiv fokuserade på, därav föreföll hans teori och modeller 

som ett naturligt val avseende beslutet av teoretisk referensram.  

 Informanterna beskrev ingående om hur de försökte finna patientens resurser genom att skapa en 

allians, med hjälp av kartläggande samtal samt via att finna patientens motivation. Antonovsky 

(2005) utformade begreppet KASAM, som innefattas av delkomponenterna; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Likt informanterna poängterade Antonovsky vikten av att finna 

individens inre lust och drivkraft. För när människan inte upplever sin tillvaro som meningsfull, 

spelar det ingen roll om man intellektuellt begriper och hanterar inre och yttre stimuli. Samtliga 

komponenter är nödvändiga för att känsla av sammanhang skall infinna sig (a.a.). Relaterat till detta 

begreppsresonemang understryks tydligt vikten av att identifiera patientens resurser, för att om alla 

patientens problem skulle finnas väl dokumenterade, men om inte den inre motivationen är belyst 

eller funnen, förblir arbetet förgäves. Före detta patienter som återhämtat sig ifrån psykisk ohälsa 

framhåller också att finna meningen, att skapa mål samt en känsla av tillhörighet, som centralt för 

att förbättra den psykiska hälsan (Lakeman, 2010).  

 Hanterbarhetsaspekten innefattas av de resurser som gör att livshändelser upplevs 

påverkningsbara, identifieras inte dessa resurser uteblir även KASAM (Antonovsky, 2005). En 

situation kan således inte hanteras utan resurser. Alltså, även om det eventuella problemet 

försvinner, men resursen förblir oidentifierad, kvarstår psykisk ohälsa. Författaren har observerat 

detta förlopp flertalet gånger i klinik. Ett exempel: en patient blev inlagd på en sluten psykiatrisk 

avdelning på grund av psykos, rösthallucinos. Efter en tid på avdelningen minskade problemet; 

psykosen, och patienten kunde skrivas ut. Tiden gick och patienten förblev utan psykotiska 

symtom, men en annan typ av psykisk ohälsa utvecklades: depression. Orsaksbilden till detta var 

multifaktoriell, men en orsak som författaren är övertygad om och har sett flera gånger, är att 

patientens resurser inte hade tillvaratagits. Griffiths (2009) har undersökt om Antonovskys teori 

med begreppet KASAM kan tillämpas i praktiken avseende rehabiliteringen från psykisk ohälsa. 

Artikeln visar att det finns påtagliga bevis för att känslan av sammanhang spelar en central roll i att 

hantera stressfaktorer i återhämtningsprocessen samt att den bidrar till psykisk hälsa och att den 

psykosociala funktionen förbättras. Detta genom att utgå ifrån ett salutogent synsätt och att 

rehabiliteringens mål syftar till att stärka individens känsla av sammanhang (a.a.). 

 

10.2.2  Resursvärdering 

Vad är en resurs? Och vad värderade specialistsjuksköterskan som resurser hos patienter med 

psykisk ohälsa? Den sistnämnda var en av forskningsfrågorna som besvarades. I samhället och 
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inom vården ställs istället oftast frågan: vad är orsaken till problemet. Antonovsky (2005) vände på 

frågeställningen och uttryckte: vad är orsaken till hälsa. Vidare skriver han om att resurser krävs för 

att de stimuli som möts i livet skall kunna hanteras samt att det finns både inre och yttre resurser 

(a.a.). Samtliga informanter namngav flertalet resurser, som de upplevde hälsofrämjande. 

Sammanställningen av dem resulterade i två huvudkategorier; interna och externa resurser. Detta 

visar att informanterna, liksom Antonovsky anser att ett helhetsperspektiv behövs för att kunna sätta 

ord på vad som är en resurs.   

 Antonovsky (2005) beskrev att det finns generella motståndsresurser; jagstyrka, socialt nätverk, 

pengar och kulturellt stöd. Informanterna värderade även dessa om värdefulla resurser. Jagstyrka 

kan liknas vid självkännedom. Vikten av socialt nätverk belystes av samtliga informanter. Pengar 

genereras genom sysselsättning eller hjälpinsatser och kulturellt stöd beskrevs som att ha social 

tillhörighet via t.ex. föreningar eller församlingar. En annan resurs som en av informanterna lyfte 

fram som betydelsefull var: ”att man har tid att engagera sig i det som är viktigt för en själv”. 

Vikten av denna tillgång understryks även i Lakemans (2010) studie, där individer som återhämtat 

sig från psykisk ohälsa beskriver att återhämtningsprocessen handlar om att ha tid att upptäcka vem 

man verkligen är och vill vara. Detta resulterade i att de trivdes bättre med sig själva, trots att 

svängningar i humöret och i tankarna kunde förekomma (a.a.).  

 

10.2.3  Resursanvändning 

Att identifiera resurser samt att beskriva dem har som syfte att resursen skall komma till 

användning. Informanter berättade att de använde sig av resurser genom att skriva resursdiagnoser 

med tillhörande mål och aktiviteter. Dessutom samtala utifrån inre resurser, använda sig av 

krisplanen och närstående samt formulera gemensamma mål tillsammans med patienten, påtalades 

som effektiva strategier. Antonovsky (2005) likställer resursanvändning vid att individen bemöter 

livets utmaningar på ett framgångsrikt sätt. Informanterna beskrev liknande syfte för 

resursanvändningen. De poängterade även flera gånger vikten av ett processtänkande för att inte 

endast utföra kortsiktiga åtgärder, utan lyfta fram de resurser som hjälper på lång sikt. 

 Langeland et. al. (2007) hade som syfte med sin artikel att påvisa att Antonovskys salutogena 

teori går att omsätta i praktiken. För personer med psykisk ohälsa utformades ett 

interventionsprogram med hälsofrämjande innehåll, där KASAM och coping var utgångspunkterna. 

Terapeutiska samtalsgrupper ledda av psykiatrisjuksköterskor initierades. Deltagarna hade liknande 

psykiska problem och samtalen utgick ifrån att gruppledarna ställde frågor för att finna vad som 

skapar KASAM och coping för deltagarna. Deltagarnas svar tolkades och psykiatrisjuksköterskorna 

återgav sin syn på den enskilde deltagarens hälsoresurser (a.a.). Detta förhållningssätt beskrev även 

informanterna när de återspeglade sina reflektioner för patienter angående vilka resurser de 
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identifierat. Slutsatsen blev att Antonovskys teori kan användas i praktiken för att stärka känslan av 

sammanhang samt förbättra den psykiska hälsan. Artikeln lyfte även fram att antalet människor med 

psykiatriska problem ökar i samhället, vilket ökar behovet av effektiva återhämtningsstrategier 

(Langeland et. al., 2007).  

  

 

11 Slutsats 

Studien påvisar betydelsen av att specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk vård använder sig av ett 

resursperspektiv i arbetet med patienterna. Detta förhållningssätt beskrivs som effektivt för att 

förbättra patientens psykiska hälsa. Att inkludera patientens resurser i vårdplanen rekommenderas. 

Resurserna kan då användas som verktyg för att bland annat stärka patientens självförtroende och 

självkänsla. Studien belyser också utvecklingsbehovet avseende resursanvändningen. Strukturerade 

arbetsmetoder saknas samt ett gemensamt språk för hur vårdpersonalen skall förhålla sig till 

patienternas resurser. Detta utgör ett område för vidare forskning liksom att undersöka om 

resursperspektivet skulle förkorta patienters vårdtider. 
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Bilaga 1, Brev till verksamhetschef 

Till verksamhetschef 

 

Mitt namn är Joachim Eckerström. Jag arbetar som sjuksköterska och går min specialistutbildning i 

psykiatrisk vård på Ersta Sköndal Högskola. Jag har nu påbörjat arbetet med min magisteruppsats 

som numera är en del av specialistutbildning i psykiatrisk vård för sjuksköterskor. 

Det ämne jag valt handlar om hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder i återhämtningsprocessen och 

fokus ligger på sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av mötet med patienter med psykisk 

ohälsa. Den frågeställningen som ställs i studien handlar om hur sjuksköterskor identifierar resurser 

hos patienter. Jag är således i behov av att komma i kontakt med några sjuksköterskor som träffar 

denna grupp av patienter och som kan tänkas sig att ingå i denna studie. 

Studien sker i form av intervjuer som även spelas in på band och kommer att presenteras i aktuell 

uppsats. Varje intervju beräknas ta mellan 30-60 minuter och kan vid oklarheter behöva upprepas. 

All medverkan är givetvis frivillig och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

Medverkan sker vidare under förhållanden där den intervjuade avidentifieras och det material som 

producerats behandlas strikt konfidentiellt och inlåst. Vid godkännande för genomförande av 

studien ber jag dig skriva under detta dokument och återsända det till mig i bifogat frankerat kuvert. 

 

Vid frågor går det återkom gärna till mig antingen via mail till joakim.eckerstrom@student.esh.se 

eller till telefonnummer: 073- 931 40 55. Det går givetvis även bra att kontakt min handledare 

Anette Erdner antingen via mail anette.erdner@esh.se eller till telefonnummer: 08- 555 050 27. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Student    Handledare 

 

__________________    __________________ 

Joachim Eckerström    Anette Erdner 

Leg. sjuksköterska    Lektor/Med Dr 

     Ersta Sköndal högskola 

     Institutionen för vårdvetenskap 

 

Godkännes av berörd verksamhetschef 

 

 

Namnteckning 

 

 Ort och Datum 

 

 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2, Förfrågan om deltagande i studie 

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatrisk vård, 

som är verksamma inom psykiatrisk öppen eller sluten vård. Studien avser undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av att identifiera resurser hos patienter med psykisk ohälsa. En 

förutsättning för att kunna delta i studien är att sjuksköterskan har erfarenhet av att möta denna 

patientgrupp, samt besitter kunskap av att identifiera patienters resurser. Målsättningen med 

undersökningen är att fördjupa kunskapen inom hälsofrämjande omvårdnad och specifikt 

resursidentifikation. Denna del av vårdvetenskapen har stor utvecklingspotential och 

förhoppningsvis leder denna studie till att detta område hamnar i fokus. Förhoppningar finns även 

att om att denna studie skall inspirera sjuksköterskor inom psykiatrin att se individen, dennes 

resurser och utifrån detta vidareutveckla innovativa omvårdnadsåtgärder. 

 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen. 

 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt samtal 

under ca en timme, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna kommer sedan 

skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs inga namn eller andra personuppgifter som 

visar vem som har blivit intervjuad. Det är Joachim Eckerström, som kommer att intervjua om 

ingen annan information ges. För att undvika distraktion under intervjun så kommer den förslagsvis 

att genomföras i samtalsrum/konferensrum, som är centralt belägna i Stockholm. 

Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB). Insamlat material kommer att 

förvaras inlåst. En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer är genomförda och då förstörs 

dataminnet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl i pappersformat som elektroniskt via 

Ersta Sköndal högskolas bibliotek. 

 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan 

utan förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av nedanstående personer. 

 

Är Du intresserad att delta så kommer vi att kontakta Dig inom en vecka.  

 

Forskningsetikkommittén vid institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal högskola har godkänt 

undersökningen 2012-01-20, Dnr 1201/B. 

 

 

Anette Erdner  

Leg. sjuksköterska, med.dr. 

Tel. 08- 555 050 27 

E-post: anette.erdner@esh.se 

Joachim Eckerström  

Leg. sjuksköterska, fil. kand. 

Tel. 0739-31 40 55 

E-post: joakim.eckerstrom@student.esh.se 
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